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Tárgy: Személyi ügyek 

I. Kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslatok elbírálása (zárt 

ülés) 

II. Aljegyzői állásra érkezett pályázatok elbírálása 

III. Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő kórházi felügyelő 

tanácsába tagok választása 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás alpolgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     I. 

8500 Pápa, Fő u. 12. 

Tel:  89/515-000 

Fax: 89/515-083 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

1. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/1992. (X.13.) önkormányzati 

rendeletével kitüntető díjakat – Pápa Városért Érdemérem és Pápa Város Díszoklevele – 

alapított, melyek adományozására minden évben a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 

kerül sor.  

 

Az ajánlások minden év január 31-ig nyújthatók be. A kitüntetések adományozására ajánlást 

tehetnek: a képviselőtestület bizottságai, a képviselőtestület bármely tagja, az önkormányzat 

tisztségviselői, pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági 

szervezetek és magánszemélyek. Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem és 5 díszoklevél 

adományozható.  

 

A javaslattételi felhívást közzé tettük az önkormányzat honlapján és hirdetőin, a Pápa Városi 

Televízióban, a Pápa és Vidéke c. hetilapban, és a www.papa-ma.hu internetes oldalon.  

 

Az előterjesztés mellékletét képező kitüntetési javaslatok a rendeletben meghatározott formai 

követelményeknek megfelelően, a rendelet szerinti ajánlóktól és határidőben érkeztek az 

alábbiak szerint:  

 

 

A Képviselőtestület által alapított kitüntető díjak bármelyikére ajánlották: 

- Kishonti Tibor iparost 

- Politzer Józsefet, a Pápai Hús 1913 Kft. ügyvezetőjét. 

 

 

Pápa Városért Érdemérem kitüntetés adományozására ajánlották: 

- Kocsis Tibor, Balázs Béla-díjas operatőr, rendezőt, 

 

 

Pápa Város Díszoklevele kitüntetés adományozására ajánlották: 

- Dr. Bővíz Gábor orvost, a Pax Animae Mentalhygienes egyesület elnökét, a Telefonos 

Lelki Segélyszolgálat pápai csoportjának szakmai vezetőjét, 

- Dr. Kokas Gizella háziorvost, 

- Okke Pol kampeni nyugalmazott városigazgatót, a Kampen-Pápa bizottság alapítóját, 

- Pápai Ipartestületet. 

 

 

 

 

2. 

Szűcs Lajost, a Lombard Pápa labdarúgó csapat kapusát, Pápa Város Díszpolgára kitüntető 

cím adományozására ajánlották, mely kitüntető címet Pápa Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete 21/1992. (X.13.) önkormányzati rendeletével alapította.  

 

 

http://www.papa-ma.hu/


E címet a képviselőtestület alkalmanként, nem időponthoz kötötten adományozza annak a 

magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki Pápa városa érdekében kifejtett kiemelkedő 

jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, 

amely egyértelműen hozzájárult Pápa fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai 

életkörülményeinek javulásához, a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató 

emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az ajánlásokat elbírálni és a kitüntetések 

odaítéléséről dönteni szíveskedjen.  

 

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. február 18. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 alpolgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     II. 

8500 Pápa, Fő u. 12. 

Tel:  89/515-000 

Fax: 89/515-083 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 36. § (1) 

bekezdése értelmében a képviselőtestület a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó 

szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott 

feladatok ellátására.  

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény (Ktv.) 10. § (12) bekezdése 

szerint amennyiben a kinevezési jogkör gyakorlója testület, úgy a pályázatról a benyújtásra 

előírt határidőt követő ülésen dönt. 

 

A megüresedett aljegyzői állás betöltésére a Képviselőtestület döntésének megfelelően a 

pályázat kiírása megtörtént a testület által meghatározott pályázati feltételekkel: egyetem 

állam és jogtudományi karán szerzett jogi végzettség, jogi szakvizsga, legalább tíz év 

közigazgatásban szerzett gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet. A pályázathoz 

mellékelni kellett szakmai önéletrajzot, a képzettséget tanúsító okiratok másolatát, 3 hónapnál 

nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó munkakör betöltésével 

kapcsolatos szakmai elképzeléseit. 

 

A pályázati felhívásban megjelölt 2010. december 31-i határidőig az aljegyzői állásra három 

pályázat érkezett, az alábbiak szerint: 

 

1. Dr. Kovács Lajos pályázó a pályázati feltételeknek megfelel, azonban a munkakör 

betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit a pályázata nem tartalmazza. 

 

2. Dr. Kati Eszter pályázó a pályázati feltételeknek nem mindenben felel meg, mivel nem 

rendelkezik a közigazgatásban szerzett legalább tíz éves szakmai gyakorlattal. 

 

3. Dr. Sandl Judit pályázó a pályázati feltételeknek nem mindenben felel meg, mivel nem 

rendelkezik a közigazgatásban szerzett legalább tíz éves szakmai gyakorlattal. 

 

Fentiekre tekintettel Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző a pályázók egyikének kinevezését sem 

javasolja. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. február 14. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 alpolgármester 



 

Határozati javaslat 

 

1. 

a) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az aljegyzői állásra érkezett,              

dr. Kovács Lajos által benyújtott pályázatot – az előterjesztésben foglaltakat figyelembe 

véve – elutasítja. 
 

b) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az aljegyzői állásra érkezett,               

dr. Kati Eszter által benyújtott pályázatot – az előterjesztésben foglaltakat figyelembe 

véve – elutasítja. 
 

c) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az aljegyzői állásra érkezett,               

dr. Sandl Judit által benyújtott pályázatot – az előterjesztésben foglaltakat figyelembe 

véve – elutasítja. 

 

A Képviselőtestület utasítja az alpolgármestert, hogy a pályázókat a képviselőtestület 

döntéséről értesítse. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

 

 

2. 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a 23/2003. (II.20.) kt. sz. határozatban 

foglalt feltételekkel – pályázatot ír ki az aljegyzői munkakör betöltésére. A pályázat 

benyújtásának határideje 2011. szeptember 15.  

 

Utasítja az alpolgármestert a pályázat kiírásával kapcsolatban a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  a pályázat kiírására: azonnal 

a pályázatok elbírálására: pályázat benyújtási határidejét követő 

képviselőtestületi ülés 

Felelős:  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     III. 

8500 Pápa, Fő u. 12. 

Tel:  89/515-000 

Fax: 89/515-083 

 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény (továbbiakban: Eütv.) 156. § (1) bekezdése 

szerint a területi ellátási kötelezettség körében fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 

intézményekben kórházi felügyelő tanács működik.   

 

A felügyelő tanács a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény által nyújtott 

egészségügyi szolgáltatással összefüggő feladatkörében véleményt nyilvánít és javaslatokat 

tesz az intézmény működésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben.  

Jogosult megismerni az egészségügyi szolgáltatás működésével, fenntartásával, bővítésével, 

átszervezésével kapcsolatos pénzügyi, gazdasági adatokat, mutatókat, beszámolókat, valamint 

az egészségügyi szolgáltatással, annak minőségével kapcsolatos – személyazonosításra 

alkalmatlan – statisztikai adatokat.  

Kérdést intézhet a fekvőbeteg-intézmény orvos-szakmai vezetőjéhez, aki 15 napon belül 

tájékoztatást ad, továbbá véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet minden olyan 

ügyben, amelyet a fekvőbeteg-intézmény szervezeti és működési szabályzata a hatáskörébe 

utal. 

 

A felügyelő tanács biztosítja a kapcsolattartást az intézmény vezetése és az érintett lakosság 

között, képviseli az érintett lakosság érdekeit az intézmény működésében és figyelemmel 

kíséri az intézmény működését. Ezeknek a meghatározott feladatoknak a végrehajtása 

érdekében az egészségügyi szolgáltatás színhelyére beléphet, ott tartózkodhat, azonban az ott 

folyó egészségügyi ellátást, valamint egyéb munkavégzést nem zavarhatja.  

 

Lakossági fórumot tarthat, közvetíti a fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője felé az 

egészségügyi szolgáltatás igénybe vevőjének az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 

kezdeményezéseit, továbbá figyelemmel kíséri a fekvőbeteg-intézmény szervezeti és 

működési szabályzatában, valamint házirendjében foglaltak érvényesülését. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 72/2008. (VI. 5.) számú határozatával a 

felügyelő tanács létszámát 12 főben határozta meg. 

Az Eütv. 156. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi 

intézmények esetében a tagok legfeljebb egyharmadát az egészségügyi intézmény ellátási 

körzetéhez tartozó települési önkormányzatok küldötteiből kell megválasztani. A tagok 

megbízatása négy év időtartamra szól.   

  

 

 

 

 

 



 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő kórházi felügyelő tanácsába 108/2008. (IX.25.)  határozatával 

Enesey Rita (Ajka Város Önkormányzata), Bertha Szilvia (Pápa Város Önkormányzata), 

Szalczer György (Pápai Többcélú Kistérségi Társulás) és Sőth Ferenc (Új Atlantisz Többcélú 

Kistérségi Társulás) tagjelölteket megválasztotta. 

 

A 2010. október 3-i önkormányzati képviselő és polgármester választásokon Ajka Város 

Önkormányzatának delegáltja Enesey Rita, valamint az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi 

Társulás delegáltja Sőth Ferenc nem szerzett mandátumot, ezért a felügyelő tanácsi tagként 

történő megbízatásuk megszűnt. 

 

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő kórházi felügyelő tanácsába Ajka 

Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 184/2010. (XII. 14.) határozatával Táncsics 

Tamás önkormányzati képviselőt, az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 8/2011. (I.20.) 

határozatával Ulaki Béla Bakonypölöske polgármesterét delegálta tagjelöltként. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Összeállította: Benecz Rita 

             szociális és egészségügyi osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. február 15. 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

            alpolgármester 

 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Esterházy Kórház és 

Rendelőintézeti Szakrendelő kórházi felügyelő tanácsába  

Táncsics Tamás 

Ulaki Béla 

jelölteket tagként megválasztja. 

 

Felkéri az alpolgármestert, hogy az újonnan megválasztott tagok névsoráról - a további 

szükséges intézkedés megtétele céljából – a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 

Szakrendelő főigazgatóját tájékoztassa. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős  :  dr. Áldozó Tamás alpolgármester 

       Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

  

 


